HIGHTLIGHT AUSTRIA-CROATIA

ออสเตรีย – สโลเวเนีย - โครเอเชีย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั สุดยอดความโรแมนติกของ 2 ประเทศ
10 วัน 7 คืน บินตรง โดยสายการบินไทย (TG)
: เทีย่ วชมถา้ โพสทอยน่ า ถา้ ทีส่ วยและเก่ าแก่ ทสี่ ุ ดในยุโรป
: เข้ าพักใจกลางธรรมชาติอนั สวยงามในอุทยานพริตวิเซ่ หัวใจของโครเอเชีย
: เข้ าชมพระราชวังไดโอคลีเชียน พระราชวังอันเก่ าแก่ ต้งั แต่ อาณาจักรโรมัน
: เทีย่ วชมเมืองแห่ งมรดกโลก Hallstat พร้ อมเข้ าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ในออสเตรีย
: อิสระช๊ อปปิ้ งถนนคาร์ ตเนอร์ อย่ างเต็มอิม่

กําหนดการเดินทาง

19 – 26 พ.ค. 2561
2 – 9, 16 – 23 มิ.ย. 2561
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สะสมไมล์ 50%

75,900.-

1

DAY

ITINERARY

MEAL
เช้า

กลางวัน

HOTEL
เย็น

1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ TG936 01.30-07.00

2

กรุงเทพฯ-เวียนนา(ออสเตรีย)-ฮอลสตัท-ลูบลิยาน่า
(สโลเวเนีย)

3

ลูบลิยาน่า-จัตุรสั เพรเซเรน-สะพานมังกร-โพสทอยน่า
(สโลเวเนีย)-ถ้าโพสทอยน่า-เมืองโอพาเทีย (โครเอเชีย)
รูปปั้ นหญิงสาวกับนกนางนวล-พลิตวิเซ่

4

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-เมืองซาดาร์-ทะเลออร์แกนโบสถ์เซนต์โดแนท-โรมันฟอรั ่ม-โบสถ์อนาสตาเชีย

KOLOVARE HOTEL
ZADAR

5

เมืองโทรเกียร์-ประตูเมืองเก่า-ศาลาว่าการเก่า-เมือง
สตอน-นั ่งเรือสู่ฟาร์มหอยนางรม-เมืองดูบรอฟนิก

HOTEL LERO
DUBROVNIK

6

นั ่งกระเช้าชมเมือง-ลานน้ าพุโอโนฟริโอ-Pile Gate-หอ
นาฬิกาโบราณ-พระราชวังเรคเตอร์-ถนนพลาคา-นั ่งเรือสู่
เมืองคาฟถัต-โบสถ์เซนต์นิโคลัส-เมืองสปลิท

7

พระราชวังไดโอคลีเซียน-วิหารจูปิเตอร์-มหาวิหารเซนต์
ดอมนิอุซ-เมืองคาร์โลวัค-เมืองซาเกร็บ

HOTEL PANORAMA
ZAGREB

8

จัตุรสั เจลาซิค-ตลาดกลางเมือง-โบสถ์เซนต์มาร์ค-เมือง
กราซ(ออสเตรีย)-กรุงเวียนนา-พระราชวังเชรินบรุนน์ช๊อปปิ้ งถนนคาร์ตเนอร์

RAINERS HOTEL

9

สนามบินเวียนนา-กรุงเทพฯ TG937 13.30-05.20(+1)

10

กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง

AUSTRIA TREND HOTEL
LJUBLJANA

HOTEL JEZERO

ATRIUM HOTEL SPLIT

กรุงเทพฯ

22.30 น. พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข
2-4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย
(TG) พบ เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารและ
สัมภาระ
วันทีส่ องของการเดินทาง กรุงเทพฯ
– กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – ฮอลสตัท – ลูบลิยาน่า (สโลเวเนีย)
01.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG936
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)
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07.00 น.

กลางวัน

คํา่

เดินทางถึง สนามบิน เวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ ากว่าไทย 6 ชม.) ผ่านด่าน
ตรวจคนเข้ าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (ระยะทาง
ประมาณ 313 กิโลเมตร หรือประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี นําท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่ต้งั อยู่
ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมือง
ที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76
แห่ง ออสเตรียให้ ฉายาเมืองนี้ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็ นพื้นที่มรดกโลก UNESCO
Cultural -Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ประเทศสโลเวเนีย (ระยะทางประมาณ 266 กิโลเมตร หรือประมาณ
3.30 ชั่วโมง) ประเทศบนชายฝั่งทางใต้ ของเทือกเขาแอลป์ และเป็ นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร
ยูโกสลาเวียจนถึง พ.ศ. 2488 ประเทศเล็กๆ แต่ เต็มไปด้ วยธรรมชาติอนั งดงาม สัมผัสลึกเต็ม
อิ่มในเขตทะเลสาบและถํา้ สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก นําท่านสู่เมืองลูบลิยาน่า เมืองหลวงของ
ประเทศสโลเวเนียและยังเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศอีกด้ วย เมืองที่เต็มไปด้ วยลักษณะ
สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ชวนให้ ระลึกถึงอิทธิพลของจักรวรรดิต่างๆ ของเมืองนี้ตามแม่นาํ้ ชื่อ
เดียวกันนี้ และเพลิดเพลินกับต้ นไม้ ใบหญ้ าจากสวนสาธารณะ
รับประทานอาหารจี น ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เมืองลุบลิยาน่า - จัตุรสั เพรเซเรน – สะพานมังกร – โพสทอยน่า – ถํ้าโพสทอยน่า
เมืองโอพาเทีย (โครเอเชีย)
– รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล - อุทยานแห่งชาติ
พลิตวิเซ่
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านสู่ จตั ุรสั เพรเซเรน จุดศูนย์กลางของเมืองที่ชาวเมืองมักจะนิยมมานัดพบกันที่น่ี และยัง
เป็ นที่ต้งั ของรูปปั้นของ ฟรานซ์เพรเซเรน กวีท่มี ีช่ ือเสียงของสโลเวเนีย แล้ วนําท่านชมสะพาน
มังกร สะพานที่มีความโดดเด่นสะดุดตาบริเวณหัวสะพานที่มีการออกแบบสร้ างเป็ นรูปมังกร
บินขนาดใหญ่ท่งี ดงาม โดยสะพานแห่งนี้สร้ างขึ้นเพื่อใช้ เป็ นทางข้ ามแม่นาํ้ ลูบลิยานิกา ถูกสร้ าง
ขึ้นในช่วงต้ นของศตวรรษที่ 20 สมัยของ กษัตริย์ฮังการี เป็ นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถูก
ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ Dalmatian ณ ขณะที่เขากําลังเรียนอยู่ในกรุงเวียนนา ให้ ทา่ นอิสระ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่เมืองโพสทอยน่า เพื่อเข้ า ชมถํ้าโพสทอยน่า (ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร
หรือประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งถือว่าเป็ นถํา้ ที่สวยที่สดุ ในยุโรป เปิ ดให้ บริการมากว่า 188 ปี และมี
อายุเก่าแก่ถึง 2 ล้ านปี ให้ ทา่ นชมความสวยงามภายในถํา้ โดยรถรางไฟฟ้ าสําหรับที่น่ีโดยเฉพาะ
ภายในท่านจะได้ ชมความสวยงามของหินงอกหินย้ อยรูปแบบต่างๆมากมายที่มีสสี นั สวยงาม
นอกจากนี้ทา่ นจะได้ ชมความสวยงามของลําธารและเขื่อนเก็บนํา้ ใต้ ดิน นอกจากนี้
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คํา่
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
โรมันฟอรัม่
เช้า

กลางวัน

ท่านจะได้ ชมปลามนุษย์ หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถํา้ ผิวสีเนื้อคล้ าย
มนุษย์ ลําตัวยาวคล้ ายงู มีแขนและขา อีกด้ วย แล้ วนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย
เมืองต่างอากาศอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศโครเอเชีย หรืออีกสมญานามหนึ่ง
คือ ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค ชื่อเดิมของเมืองนี้คือ Abbazia ให้ ทา่ นถ่ายรูปกับรูปปั้น
หญิงสาวกับนกนางนวล ที่ชาวบ้ านที่น่ันเชื่อกันว่า เลดี้ของเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยว
ที่น่ีและลูกชายจมนํา้ ตาย เธอจึงสร้ างรูปพระแม่มารีไว้ เป็ นที่ระลึก สร้ างเสร็จแล้ วมีนก
นางนวลมาเกาะอยู่เสมอ เลยปั้นรูปนกนางนวลให้ ด้วยรูปปั้นนี้ช่ือว่า Maiden with the
seagull แกะสลักโดย Zvonko Car จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่
(ระยะทางประมาณ 184 กิโลเมตร หรือประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั HOTEL JEZERO หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ
ห้องอาหารโรงแรม (5)
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – เมืองซาดาร์ – ทะเลออร์แกน – โบสถ์เซนต์โดแนท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ อุทยานแห่งชาติท่ไี ด้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮค
เตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้ วยนํา้ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16
ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้ วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา นํา
ท่านล่องเรือข้ ามทะเลสาบ Kozjak เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ดุ ในอุทยาน ชมความงาม
ของอุทยานตอนล่างและชมความงดงามของ Big Waterfalls สัมผัสถึงบรรยากาศของ
สายนํา้ อันชื่นฉํ่า บนพื้นนํา้ สีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ ป่าจําพวกสน
และเฟอร์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติท่สี วยงามและอุดมสมบูรณ์
รับประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานกว่า 2,800 ปี ในอดีตเป็ น
เมืองท่าทางทะเลที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของทะเลเอเดรียติกและเป็ นที่ช่วงชิงของหลาย
อาณาจักรเพื่อครองความได้ เปรียบของการค้ าทางทะเลในบริเวณนี้ นําท่านชม ทะเล
ออร์แกน ผลงานศิลปะซึ่งเป็ นแลนด์มาร์กแห่งสําคัญของเมืองเป็ น“เครื่องดนตรี” ที่ถูก
สร้ างขึ้นโดยฝี มือมนุษย์ แต่ได้ พลังจากธรรมชาติช่วยบรรเลงท่วงทํานองสุดมหัศจรรย์
ออกมา ทะเลออร์แกน หรือที่ชาวโครเอเชียเรียกกันว่า Morske Orgulje เป็ นผลงานการ
ออกแบบของ Nikola Basic สถาปนิกท้ องถิ่นชาวซาดาร์ ที่ได้ รับมอบหมายโจทย์จาก
เทศบาลเมือง ให้ สร้ างผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อให้ เป็ นสีสนั และจุดจดจําแห่งใหม่ของ
เมือง แทนที่โบราณสถานอันทรงคุณค่ามากมาย ที่ถูกทําลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่
สองจนเหลือเพียงซาก การทํางานของออร์แกนทะเล เกิดจากโพรงท่อขนาดใหญ่ 35
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คํา่ รับประทานอาหาร

ท่อภายในลานบันไดหินอ่อนความยาว 230 ฟุตเลียบทะเลเอเดรียติค เมื่อนํา้ ทะเลไหล
ท่วมเข้ ามาในท่อของบันไดขั้นที่ต่าํ กว่า อากาศภายในจะถูกดันให้ ไหลออกมาทางท่อ
ของบันไดขั้นบน เกิดเป็ นระดับเสียงต่างๆ ประสานกันเป็ นคอร์ด เกิดเป็ นท่วงทํานอง
ดนตรีแบบสุ่มตามจังหวะธรรมชาติของคลื่นลม สร้ างบรรยากาศที่แสนสุนทรีย์ให้ กบั
นักท่องเที่ยวและชาวเมือง ซึ่งนิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตามขั้นบันไดที่มีลักษณะเป็ น
อัฒจันทร์ ทั้งในช่วงพักกลางวันและยามเย็น จากนั้นนําท่าน เดินทางชมโบสถ์เซนต์
โดแนท ที่สร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ซึ่งถือว่าเป็ นโบสถ์สไตล์ไบเซนไทน์ ที่ใหญ่ท่สี ดุ ใน
แคว้ นดัลเมเชีย และ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ แล้ วนําท่านชม โรมันฟอรัม่
ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็ น
สิ่งก่อสร้ างที่มีขนาดที่ใหญ่ท่สี ดุ ในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก แล้ วนําท่านชม
โบสถ์อนาสตาเชีย โบสถ์โรมันคาทอลิกที่สร้ างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโร
มาเนสก์ คือว่าเป็ นโบสถ์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในแคว้ นดัลมัลเซีย
พื้ นเมือง ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั KOLOVARE HOTEL ZADAR หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง เมืองโทรเกียร์
หอยนางรม
เช้า

กลางวัน รับประทานอาหาร

– ประตูเมืองเก่า – ศาลาว่าการเก่า – เมืองสตอน – นังเรื
่ อสู่ฟาร์ม
– เมืองดูบรอฟนิก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นําท่านเดินทางสู่เมืองโทรเกียร์ (ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร หรือประมาณ 2
ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่ต้งั แต่สมัยกรีกโบราณ ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,500 ปี แต่หลังจากที่
อาณาจักรกรีกล่มสลายเมืองริมทะเลอาเดรียติกหลายเมืองรวมถึงเมืองนี้ด้วยกลายเป็ น
นครรัฐอิสระ และเน้ นการค้ าขายทางทะเลเพื่อสร้ างรายได้ ให้ กบั เมืองเป็ นหลัก เมือง
เล็กๆ แห่งนี้ ได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.
1997 เพราะเป็ นเมืองทรงแปดเหลี่ยมเก่าแก่ต้งั แต่ก่อนสมัยคริสตวรรษ นําท่านชม
เมืองเก่า ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับ อาคาร บ้ านเรือน ศาลาว่าการเก่า และป้ อมปราการที่สง่า
งาม โบสถ์อนั สวยงามยุคโรมาเนสก์ ได้ รับการส่งเสริมด้ วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรเนส
ซองส์และบาโรคจากยุคเวเนเชียน
พื้ นเมือง ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเดินทางสู่เมืองสตอน (ระยะทางประมาณ 213 กิโลเมตร หรือประมาณ 3
ชั่วโมง) เมืองมาลิ สตอน เป็ นเมืองเล็กๆริมทะเลทางตอนใต้ ของโครเอเชีย อ่าวแถบนี้
อุดมสมบูรณ์ไปด้ วยแพลงตอนและสารอาหารในนํา้ ทะเลจํานวนมากจึงทําให้ มาลิ
สตอนเป็ นแหล่งทําอุสาหกรรมประมงที่ดีท่สี ดุ แห่งหนึ่งของประเทศ ที่นิยมมากที่สดุ คือ
ฟาร์มหอยนางรมที่เคยได้ รับรางวัลระดับโลกมาแล้ ว นําท่านเดินทางโดยเรือไปยัง
ฟาร์มหอยนางรม ให้ ทา่ นได้ ชมวิธกี ารเก็บหอยนางรมตามแบบฉบับของชาวเมืองใน
บริเวณนั้น พร้ อมกับให้ ทา่ นได้ ลองลิ้มชมรสหอยนางรมที่สดใหม่พร้ อมกับไวน์พ้ ืนเมือง
รสเลิศ จนได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก หนึ่งในเมืองเก่าที่สวย
ที่สดุ ในยุโรป
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คํา่

นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั HOTEL LERO DUBROVNIK หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม (11)

วันทีห่ กของการเดินทาง เมืองดูบรอฟนิก - นังกระเช้
่
าชมเมือง
– ลานนํ้าพุโอโนฟริโอ – Pile Gate - หอนาฬิกา
พระราชวังเรคเตอร์
– ล่องเรือสู่เมืองคาฟถัต – เมืองสปลิท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นําท่านเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิก หรือ “ไข่มุกแห่งทะเลดอเดรียติก” หนึ่งในเมืองเก่าที่
สวยที่สดุ ในยุโรปด้ วยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็ นระเบียบ เป็ น
เมืองที่มีอาํ นาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ า จึงได้
สร้ างความยิ่งใหญ่ให้ โดดเด่น ด้ วยการตกแต่งพระราชวัง สร้ างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส นํา้ พุ
และบ้ านเรือนต่างๆ และได้ รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย นํา
ท่านขึ้ นกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สดุ ของเมืองดูบรอฟนิก ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปเมืองเก่า
จากมุมสูง ที่รายล้ อมด้ วยนํา้ ทะเลสีครามดุจแสงสะท้ อนของคริสตอลที่โอบล้ อมเมืองไว้
ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ จากนั้นนําท่านสู่ เขตเมืองเก่า ที่ซ่ึงเคยเป็ นที่ถ่ายทํา
ซีรีย์ฝรั่งชื่อดังของช่อง HBO เรื่อง Game of Thrones องค์การยูเนสโกได้ ข้ นึ ทะเบียน
ให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณ
ความยาว 190 เมตรล้ อมรอบ นําท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ
เซนต์เบลส นักบุญประจําเมืองเพื่อเข้ าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม นํ้าพุโอโนฟริโอ ซึ่งเป็ นตั้ง
เป็ นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้ างนํา้ พุแห่งนี้
ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อม
ปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้ อมรอบ จากนั้นนําท่านชมพระราชวังเรคเตอร์
พระราชวังที่สร้ างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค , เรเนซองส์และบาโร๊ค ตึก
ประตูโค้ งมีเสาแกะสลักสวยงามเรียงต่อกันเป็ นแนว ที่น่ีเคยเป็ นตึกว่าการของ
สาธารณรัฐดูบรอฟนิก ตัวตึกเป็ นศิลปะผสมโกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อค ตัวตึกเคย
ถูกระเบิดพังทลายถึงสองครั้ง แต่กไ็ ด้ สร้ างและซ่อมขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันพระราชวังแห่ง
นี้ เป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงการสร้ างเมืองตั้งแต่ครั้งแรก และใช้ เป็ นสถานที่จัดแสดง
คอนเสิร์ต
กลางวัน รับประทานอาหาร
พื้ นเมือง ณ ภัตตาคาร (13)
จนได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ทา่ เรือ เพื่อนําท่านเดินทางโดยเรือสู่
เมือง
คาฟถัต เมืองเล็ก ๆ น่ารัก ๆริมฝั่งทะเลที่มีชายหาดที่ งดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร เคย
เป็ นอาณานิคมของกรีกในอดีตแต่ต่อมาถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน ก่อนที่จะถูก
ชนชาติสลาฟรุกราน จนในที่สดุ ตกอยู่ภายใต้ อานัติการปกครองของสาธารณรัฐรากูซา
ที่ได้ ซ้ ือคาฟถัตนี้จากยุค พาฟโลวิก นําท่านเข้ าชมโบสถ์เซนต์นโิ คลัส ที่ถูกสร้ างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 15 ในฐานะเป็ นอารามแห่งฟรานเซสกัน ตั้งอยู่หน้ าอ่าวลูก้า มีม้ายาว
สําหรับนั่งฟังสวดสร้ างขึ้นตามแบบชาวสปาร์ตัน ด้ านตรงข้ ามแท่นบูชามีภาพวาด Our
Lady of Cavtat อันมีค่าวาดโดย Carmela Reggia Palermitana ศิลปิ นชาวดูบรอฟนิก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท เมืองอันสวยงามและมีช่ือเสียงอีกแห่งหนึ่ง
คํา่ รับประทานอาหาร
จี น ณ ภัตตาคาร (14)
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั ATRIUM HOTEL SPLIT หรือเทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง พระราชวังไดโอคลีเชียน
เมืองซาเกร็บ
เช้า

กลางวัน รับประทานอาหาร

คํา่ รับประทานอาหาร ณ
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
กรุงเวียนนา
เช้า

– วิหารจูปิเตอร์ – มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุซ – เมืองคาร์โลวัค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
จากนั้นนําท่านชมเมืองสปลิท เมืองเล็กๆ ได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นเมืองมรดกโลก
โดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1997 เพราะเป็ นเมืองทรงแปดเหลี่ยมเก่าแก่ต้งั แต่ก่อน
สมัยคริสตวรรษ นําท่านเข้ าชม
พระราชวังไดโอคลีเชียน
สร้ างขึ้นเมื่อราว
คริสต์ศตวรรษที่ 4 โดยพระจักรพรรดิไดโอคลีเชียน พระราชวังไดโอคลีเชียนซึ่งเป็ นที่
ประทับนั้นสร้ างขึ้นราวต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อเตรียมที่จะใช้ เป็ นสถานที่พาํ นักหลัง
สละราชบัลลังก์ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 305 ตัวพระราชวังตั้งอยู่บนแหลมสั้นๆ
ทางตอนใต้ ริมฝั่งทะเลเอเดียรติก ลักษณะสัณฐานเป็ นรูปทรงสี่เหลี่ยม ล้ อมรอบด้ วย
กําแพงและป้ อมปราการทั้งสี่ด้าน มีพ้ ืนที่โดยรวมกว่า 30,000 ตารางเมตร ภายใน
ประกอบด้ วยสิ่งปลูกสร้ างที่สวยงามโอ่อ่า นอกจากตัวพระราชวังแล้ วยังมี วิหารจูปิเตอร์
มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุซที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว สวนผัก ผลไม้ ศาลาและ
เรือนรับรอง ทั้งยังมีค่ายที่พักของทหารองครักษ์อยู่ภายในด้ วย ดูราวกับเป็ นอาณาจักร
ส่วนพระองค์ ขนาดย่อมๆ เลยทีเดียว ถนนภายในเขตวังปูด้วยแผ่นหินตัดเข้ าหากันทั้ง
สี่ด้าน โดยมาบรรจบกันตรงจัตุรัสตั้งอยู่เป็ นศูนย์กลางตามแบบฉบับผังบ้ านเมืองของ
โรมัน
พื้ นเมือง ณ ภัตตาคาร (16)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวัค (ระยะทางประมาณ 362 กิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3.45 ชั่วโมง) หรือถ้ าแปลตามภาษาพื้นเมืองจะแปลว่าเมืองของคาร์ ตามชื่อ
ของอาร์คดยุตของออสเตรีย คาลที่ 2 Archduke of Austria Charles II เคยเป็ นเมือง
หน้ าด่านทางทิศใต้ ของออสเตรียเพื่อต้ านทานตุรกีสมัยนั้น ให้ ทา่ นชมความสวยงามของ
เมืองเก่าแห่งนี้ท่เี ต็มไปด้ วยตึกรามบ้ านช่องและป้ อมปราการในสไตล์เรเนซองส์และ
สไตล์บาร๊อคที่เรียงรายอยู่รอบเมือง และยังเป็ นเมืองที่ข้ นึ ชื่อเรื่องเบียร์ท้องถิ่นที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ ยี่ห้อหนึ่งของประเทศโครเอเชียอีกด้ วย จนได้ เวลาอันสมควร นําท่าน
เดินทางสู่เมืองซาเกร็บ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้ ว ปัจจุบันเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศโครเอเชีย (ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร หรือประมาณ 45 นาที)
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั HOTEL PANORAMA ZAGREB หรือเทียบเท่า
ห้องอาหารโรงแรม (17)

จัตุรสั เจลาซิค – โบสถ์เซนต์มาร์ค – ตลาดกลางเมือง – เมืองกราซ (ออสเตรีย)
– พระราชวังเชรินบรุนน์ – ถนนคาร์ตเนอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18)
นําท่านสู่จตั ุรสั เจลาซิคเพื่อนําท่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค โบสถ์ท่มี ีช่ ือเสียงมากอีกแห่ง
หนึ่งของเมืองซาเกร็บ โบสถ์แห่งนี้สร้ างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี ศตวรรษที่ 13 จุดเด่นของโบสถ์
แห่งนี้คือหลังคากระเบื้องที่ทาํ จากโมเสก และมีลวดลายเป็ นตราประจําเมืองซาเกร็บติด
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อยู่ (ปราสาทสีขาวบนพื้นสีแดง) และยังมีตราสัญญลักษญ์ของประเทศโครเอเชีย
สโลเวเนีย และดัลมาเชียอยู่ข้างๆ กัน จากนั้นนําท่านชมกําแพงหินเมืองเก่า ถูกสร้ าง
ขึ้นเพื่อล้ อมรอบบริเวณเมืองเก่า ในศตวรรษที่ 17 ได้ เกิดไฟไหม้ ข้ นึ แต่รูปของพระแม่
มารีไม่ถูกไฟไหม้ ไปด้ วย ชาวเมืองจึงเคารพนับถือกันเรื่อยมา จากนั้นนํา ท่านสู่ตลาด
กลางเมือง ตลาดกลางแจ้ งที่เก่าแก่ ผู้คนในบริเวณนั้นมักจะมาจับจ่ายใช้ สอยซื้อของ
กันที่น่ี ให้ ทา่ นได้ อสิ ระซื้อผลไม้ ราคาถูกและของกินมากมายที่น่ี จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่เมืองกราซ เมืองที่ใหญ่อนั ดับสองของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์อนั
ยาวนาน
กลางวัน รับประทานอาหาร
พื้ นเมือง ณ ภัตตาคาร (19)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่ได้ รับสมญา
นามว่าเป็ น “นครแห่งเสียงดนตรี ” เพราะมีนักแต่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็ น บีโธเฟ่ น
, โมสาร์ท, โยฮัน สเตราส , ล้ วนแล้ วแต่มาจากที่น่ีท้งั นั้น อีกทั้งเวียนนายังได้ ช่ ือว่าเป็ น
เป็ นเมืองที่สดุ แสนจะโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก นําท่านเข้ าชม ความงดงามของ
พระราชวังเชรินน์บรุนน์หรือพระราชวังเหลือง ของพระนางมาเรียเทเรซ่า เป็ น
พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้ พระราชวัง
ใดในยุโรป ซึ่งหรูหรากว่าสํานักของหลุยส์ 14 ที่แวร์ซายส์ ที่มีการตกแต่งห้ องด้ วย
ศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยัง
มีเครื่องเรือนเครื่องใช้ ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม นําท่านเข้ าชมภายในกว่า 20 ห้ อง
ที่จัดแสดงไว้ อย่างน่าชม เช่นห้ องต้ อนรับทูตานุทูต ห้ องจัดแสดงพระราชพิธอี ภิเษก
สมรสอันยิ่งใหญ่ ห้ องทรงบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ห้ องมิลเลี่ยน ห้ องไชนีส ซึ่งแสดงถึง
ความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงส์อปั สเบิร์ก ด้ านหลังของพระราชวังยังเป็ นสวนที่มีการ
ออกแบบได้ อย่างกลมกลืน อิสระให้ ทุกท่านได้ ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านช้อป
ปิ้ งถนนคาร์ตเนอร์ ถนนคนเดินที่ต้งั อยู่ใจกลางเมือง
มีห้างสรรพสินค้ าและร้ านค้ า
ต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของ
กรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้ าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้ า
เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้ าน ซัคเคอร์เค้ ก เค้ กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา หรือ
นั่งจิบกาแฟตํารับแท้
คํา่ รับประทานอาหาร
จี น ณ ภัตตาคาร (20)
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั RAINERS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง สนามบินเวียนนา
– กรุงเทพฯ
เช้า
10.30 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (21)
ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทาํ
TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936
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วันทีส่ ิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

05.20 น.

*****************************************

HIGHTLIGHT AUSTRIA-CROATIA

ออสเตรีย – โครเอเชีย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั สุดยอดความโรแมนติกของ 2 ประเทศ
10 วัน 7 คืน บินตรง โดยสายการบินไทย (TG)
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

19 - 26 พฤษภาคม 2561
2 – 9, 16 – 23 มิถุนายน 2561
ราคารวมตัว๋

ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบิน

ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

76,900 บาท

53,900 บาท

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่

66,900 บาท

53,900 บาท

66,900 บาท

53,900 บาท

50,900 บาท

37,900 บาท

ราคาต่อท่าน

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
(มีเตียงเสริม)
เด็กอายุ 2-7 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
(ไม่มีเตียงเสริม)

พักห้องเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ ท่านละ

12,000 บาท
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***เนือ่ งจากทางโรงแรมแจ้งสําหรับเด็กที่อายุต้ งั แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้องนอนมีเตียง
*** อัตรานี้รวม: ภาษีนาํ้ มันของสายการบิน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนาํ้ มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
*** กรณีทนี อน 3 ท่าน/ห้ อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้ าจําเป็ นต้ องจ่ายห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสาร จํ านวน 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่ตํา่ กว่า 25 ท่าน ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริก
าร หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นงบนเครื
ั่
่อง กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 15 วัน ก่อนออกตัว๋ เพือ่ บริษทั ฯ จะได้ดําเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบั
สายการบินจะพิจารณา***

อัตรานี้ รวม
1. ค่าพาหนะและนําเทีย่ วตามรายการ
2. ค่าตัว๋ โดยสารเครือ่ งบินตามรายการ
3. ค่าอาหารตามรายการ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
5. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
7. นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
8. ค่าทําวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเทีย่ วประเทศโครเอเชียและออสเตรีย ในกรณีถา้ ลูกค้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบ
Multiple อยู่แล้วและยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ตอ้ งทําวีซ่าใหม่
และได้รบั ส่วนลด
8,000 บาท สําหรับท่านทีไ่ ม่มีวีซ่าต้องยืน่ ของวีซ่า 2 ประเทศ (ออสเตรียและโครเอเชีย) โดยใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือน
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุป๊ ทัวร์) สําหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น
เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทําประกัน (รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทํา
เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่ค้ ุมครองผู้ท่อี ายุต่าํ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปี ขึ้นไป
 ลูกค้ าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ ครอง 50% รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3%
4. ค่าภาษีน้ าํ มันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก!!!!
5. ทิปไกด์ คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 35 ยูโร หรือประมาณ 1,500 บาท

เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
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บริษทั ฯ ขอรับเงินมัดจํ าท่านละ 30,000 บาทต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมดั จํ าการเดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจํ าทั้งหมด (เนือ่ งจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม
คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจํ าทัวร์จะถูกนําไปจ่ ายค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
















แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทําการคืนค่ามัดจํา 30,000.- บาท.
แจ้ งล่วงหน้ า 31– 45 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตัว๋ ท่านละ 30,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 30,000.- บาท และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจําทั้งหมด (บริษัทฯ ต้ องออกตัว๋ โดย
ส่วนใหญ่อย่างน้ อย 15 วันก่อนเดินทาง)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆก็ตาม ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรือไม่ใช้ บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆ
ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก ด้วยเหตุผลส่วนตัว เช่น หยุดงานไม่ได้ หรือ ติดธุระส่วนตัว หรือเอกสารไม่พร้ อมที่ย่ นื วีซ่าได้
(ท่านยกเลิกเอง หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์) ก่อนเดินทาง 45 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจํ า
ทั้งหมด *** แต่หากท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยยืน่ วีซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา และต้องไม่อยู่
ในเงือ่ นไขทีไ่ ม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ ทางบริษทั ฯ จะคืนมัดจํ าทั้งหมด กรณียงั ไม่ได้ยนื่ วีซ่า หรือ ออกตัว๋
แต่หากดําเนินการทั้ง 2 อย่างทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริง เช่น ค่าวี
ซ่ า, ค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ฯลฯ สําหรับผูท้ ีม่ าแทนคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้ นใหม่จริง เช่น ค่าวีซ่า และ ค่าตัว๋ ***
กรณีเจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดตามความจริงทั้งหมด หรือ คิดตามค่าเสียหาย เช่น ค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าโรงแรม, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่ารถ เป็ นต้ น
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้ วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ วกับท่าน เป็ นกรณีไป
กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด

กระเป๋ าเดินทางและสัมภาระ
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* กระเป๋ าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้ ) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ ท้องเครื่องบิน นํา้ หนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม (หาก
นํา้ หนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้ ) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋ าสําหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ ได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่องได้ แค่ทา่ นละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1
ใบ/ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ลี ูกค้ าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้ าวที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่เี หนือการณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทําทัวร์
9. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

เอกสารในการยืน่ วีซ่าประเทศออสเตรียและโครเอเชีย (ต้องเตรียมเอกสารท่านละ 2 ชุด)
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ใช้เวลายืน่ ประมาณ 30 วันทําการ
(ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตน เพือ่ สแกนลายนิ้ วมือ ณ ศูนย์รบั คําร้องขอวีซ่าประเทศ
ออสเตรีย)
** เอกสารทุกชุดที่มีช่ ือภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้ องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
เอกสารทีต่ อ้ งเตรียม * ท่านทีเ่ คยถูกปฎิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์ *
1.หนังสือเดินทาง (Passport) ทีเ่ หลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้ นไป พร้ อมสําเนา 1 ชุด และมีหน้ าว่างติดกัน อย่าง
น้ อย 2 หน้ า
ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วย (พร้อมถ่ายสาเนาในเล่มเก่าแนบมาด้วย)
2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ 2 นิ้ วจํ านวน 2 รูป
(ไม่สวม แว่นตา หน้าตรง ห้ามยิ้ ม และฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น
** กรุณาอย่าเย็บรูปถ่ายกับเอกสาร หรือมีรอยหมึกปากกา **
3.หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน)
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ือของ แต่
ละสถานฑูต)
- กรณีทีเ่ ป็ นพนักงานบริษทั ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ : ใช้ หนังสือรับรองการทํางานของบริษทั ที่
ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปี ที่เข้ าทํางาน และช่วงวันที่
ขอลาเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปรกติ หนังสือรับรองการทํางานต้ องมีอายุไม่
เกิน 1 เดือน ก่อนการไปยื่นขอวีซ่า
** สําหรับข้ าราชการ กรุณาแนบใบลา และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ มาด้ วย **
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช้ สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ สําเนาทะเบียน
พาณิชย์ ที่มีรายชื่อผู้เดินทางและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ที่คัดไว้ ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้ อมแนบ หลักฐานการเงินของบริษทั ย้ อนหลัง 3 เดือน
- กรณีเกษียณอายุ : ใช้ หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทํางาน ออกโดยบริษัทนายจ้ างล่าสุด พร้ อมฉบับ
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์โดยผู้เดินทาง เป็ นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้ าง
ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนล่าสุด พร้ อมแนบ สําเนาบัตรข้ าราชการบํานาญ (ถ้ ามี)
- กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา : ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง ว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปี ที่
ศึกษา พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
- กรณีเป็ นแม่คา้ , ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้ องพิมพ์ หนังสือชี้แจ้ งเกี่ยวกับอาชีพปัจจุบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยชี้แจ้ งว่า ค้ าขายเกี่ยวกับอะไร ร้ านค้ าตั้งอยู่ท่ใี ด เปิ ดดําเนินการมาแล้ วกี่ปี มีรายได้ ต่อเดือน
เท่าไร พร้ อมแนบ สําเนาเกีย่ วกับการเสียภาษี มาด้ วย

4. หลักฐานการเงิน ** (สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ) **
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สเตทเมนท์ ( bank statement ) ประเภทออมทรัพย์ ออกจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน พร้อมประทับตรา
จากธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบัน ควร
เลือกเล่มที่มีการเข้ า-ออกเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะทางการเงินพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายอย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาํ เนา เอกสารการเงินต้ องอัพเดตไม่เกิน 7-10 วันก่อน
ยื่นวีซ่า
** ในกรณีทีส่ มุดบัญชี ไม่มีเลขทีเ่ ล่มกํากับทุกหน้า รบกวนขอเป็ นสเตทเมนท์ ออกจากธนาคารเท่านั้น
ย้ อนหลัง 6 เดือน พร้อมประทับตราจากธนาคาร **
** ในวันทีแ่ สดงตัว กรุณานํา สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง ติดมาด้วย เนือ่ งจาก สถานทูตอาจเรียกดูสมุด
บัญชีเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี **
- กรณีท่เี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออก หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้
บุคคลในครอบครัว ต้ องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น Sponsor พร้ อมระบุช่ ือของผู้ท่อี อกค่าใช้ จ่าย
ให้ เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้ องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้ วยแม้ ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้ วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้ องทํา
จดหมายรับรองการเงิน พร้ อมระบุช่ ือและความสัมพันธ์ช้ ีแจงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้ วย
- ในกรณีท่บี ริษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ นอกเหนือจากเอกสารด้ านบนแล้ ว ทาง
บริษัทต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่านโดย
ระบุช่ ือผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางในจดหมายด้ วย
- กรณีท่เี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดามารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดา,
มารดาจะต้ องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
หรือเขตโดยมีนายอําเภอ หรือผู้อาํ นวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / สําเนาเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล
( ถ้ามี ) พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน
7. สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน
8. กรุณาใส่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น ทีส่ ามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนา
ทะเบียนบ้ าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
**การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาํ ระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน บางบริษัทขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทจะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติม
** กรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัท
** ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
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(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์........................................................................................................................
3. จํ านวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
้ ไปต้องนอนมีเตียง
***เนือ
่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหร ับเด็กทีอ
่ ายุตงแต่
ั้
7 ปี ขึน

4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงือ่ นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1
ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5
ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6
ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว ไม่ทานเนื้ อหมู ไม่ทานสัตว์ปีก ทานมังสาวิรสั
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย เคย
ประเทศ.......................................................
8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................
9. ต้องการเลือกทีน่ งั ่
ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง
อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)
ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทําการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***
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